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Bransjeavtalen -et veikryss mot 2030

BRANSJEAVTALEN
OM
MATSVINN
Forpliktende samarbeid
–hele verdikjeden

355.000 tonn matsvinn
12% reduksjon ila 5 år

FNs bærekraftmål
–nytt globalt rammeverk

Eksempler – rapportering bærekraftmålene

«ForMat har hatt en viktig rolle i å samle partene til
diskusjon samt å utarbeide løsninger med
svinnreduksjon i fokus. ForMat har tilrettelagt og
vært pådriver for å sikre fremdrift i arbeidet»

-Sitat miljøansvarlig dagligvare

Videre prioriteringer
 Målemetoder

 Kunnskap om årsaker
 Matsvinnstatistikk

 Myndighetskontakt
 Holdningskampanjer
 Kunnskapsheving i skolen

Overordnet strategi – Matvett 2016-2020
Visjon:
«Matvett er det naturlige bindeleddet mellom aktørene i
matbransjen og myndighetene. Aktørene samarbeider på tvers og lykkes med å
forebygge og redusere matsvinnet i hele verdikjeden!»

Hovedmålsetning:
Matvett skal bidra til å redusere matsvinnet i Norge med 50 % innen utløpet av 2030*

1. Matvett Næring

2.Matvett Samfunn

3. Matvett Innsikt

Delmål : Matvett skal styrke kunnskapen
Delmål: Matvett skal bidra til å forebygge
og redusere matsvinnet i matbransjen

Strategiske områder:
1. Samle norsk matbransje i arbeidet
mot matsvinn
2. Rekruttere flere bedrifter i
matbransjen
3. Stimulere til nettverk i matbransjen
4. Videreutvikle verktøy og bidra til at
disse blir implementert
5. Skape møteplasser for erfaringsutveksling og innovasjon
6. Synliggjøre den økonomiske effekten
av redusert svinn

om matsvinn i samfunnet, og bidra til
adferd som forebygger og reduserer
matsvinnet

Delmål: Matvett skal bidra til å utvikle,

Strategiske områder:
1. Synliggjøre Matvett som bransjens
representant i samfunnsdebatten om
matsvinn
2. Drive kunnskaps- og informasjonsformidling
3. Være pådriver for å få på plass
nasjonalt miljømål om reduksjon av
matsvinn
4. Være pådriver til at matsvinn sorteres
og måles systematisk
5. Initiere samarbeid med andre aktører
6. Bidra til matsvinn som måle-kriterium i
ulike miljø- og sertifiserings-ordninger

Strategiske områder:
1. Sikre målbare eksempler og
beregne gevinsten av disse
2. Utvikle måleverktøy som beregner
effekten av matsvinn
3. Foreta årlig rapportering med
resultater fra kartlegging og
analyse
4. Bidra til forskning om matsvinn
5. Bidra til at myndighetene utvikler
indikatorer på matsvinn

*Forutsetter at norske myndigheter setter et nasjonalt miljømål som samsvarer med dette

måle, koordinere og formidle kunnskap
om matsvinn

Den ideelle Matvett virksomhet
 Er med på #KuttMatsvinn2030
 Matsvinn naturlig del av bærekraftstrategi
 Rekrutterer interne ambassadører
 Måler matsvinn systematisk
 Rapporterer på bærekraftmål
 Bruker Matvetts verktøykasse
 Fokus på svinnreduserende tiltak
 Bidrar til at forbruker kaster mindre mat

